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ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА
„МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ”
ТЕМА ЗА 2015 г.:
„БЪЛГАРИЯ 2030 – ЗАПОЧВАМЕ ДЕБАТА“
УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТ:
ВАНЯ ЛАЗАРОВА ТАГАРЕВА
ПО НАПРАВЛЕНИЕ НА „МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ“:
ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
ПОДТЕМА:
„НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В
КОНТЕКСТА НА МИГРАЦИОННАТА КРИЗА“
Сигурността на държавата като обществено състояние и отбраната
като дейност са явления със сложен и многоаспектен характер.
Променящата се среда за сигурност налага нови приоритети в политиката
за националната и международната сигурност. Категорична съм, че след
присъединяването на Република България към НАТО и Европейския съюз
се налага по-глобална политика в системата за сигурността, която не бива
да се ограничава в национална рамка, а е необходимо да бъде част от
усилията на нашите съюзници. Тези модели към взаимна зависимост са
наложителни с цел гарантиране на по-голяма лична, национална и
международна сигурност.
Друга причинно-следствена връзка, която налага по конструктивно
сътрудничество е Външната политика на страната, която е насочена към
гарантиране сигурността на държавата и нейните граждани в съответствие
с националните интереси и международните отговорности. Тази визия
допринася за мира и стабилността в света, развива добросъседството и
доверието между страните и народите. Моделът е важен, като прилагане
на политика и в глобален мащаб, имайки предвид, че днес сме свидетели
на рекордно висок брой на световни кризи, в т.ч. икономически и военни
конфликти, войни и тероризъм, които създават несигурност в Европа и
извън границите й.
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Именно за това считам, че изграждане на общ модел и обща
стратегия за гарантиране на националната и международната сигурност е
от изключителна важност, тъй като рисковете и заплахите за сигурността
на Република България и нейните граждани до голяма степен съвпадат или
са подобни с тези, които застрашават и другите страни – членки в
европейската общност и от Алианса.
През последните години глобална заплаха за националната и
международна сигурност се явяват проблемите свързани с миграцията,
трафика на хора и тероризма. Рекордният брой конфликти в Афганистан,
Близкия изток и Северна Африка, както и появата на екстремистката
организация „Ислямска държава” в Ирак и Сирия, предизвикват
безпрецедентен миграционен натиск към Европа, чиято външна граница е
България. Тази миграционна вълна е в резултат от липсата на сигурност и
перспектива за населението от размирните държави, провокирана е от
разликите в социално-икономическото и политическото състояние на
страните. Кризата в Близкия изток поражда заплаха и създава реални
рискове от продължаване или нарастване на миграционния поток към и
през България. Убедена съм, че именно този засилен миграционен процес е
едно от най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност
на страната през последните десетилетия, а в същото време сме
неподготвени нормативно, организационно-административно, финансово и
технически – все фактори, без които не би се гарантирала сигурността на
населението свързана с постоянно нарастващия брой нелегални имигранти.
Следващ момент в допълнение на казаното до тук е важно да отбележа , че
до скоро страната ни бе в челните редици между държавите от
Европейския съюз с най-висока емиграция, а към момента с
благоприятното си географско разположение се превърна в държава,
приемаща имигранти.
По отношение на проблематиката и актуалността на темата, засягаща
миграционната криза не бих подкрепила честите политически твърдения и
убеждения, че миграцията спомага за развитието на икономиката, чрез
допълнителна работна сила. В качеството си и на икономист по
образование си позволявам да засегна и анализирам съответните
коментари, тъй като считам, че когато има риск за националната
сигурност, съществува огромен потенциал и от икономическа криза, пр.
оттегляне на местни и чужди инвеститори поради несигурност в
обществената среда, която повлиява негативно и на бизнес средата, която е
част от системата за национална сигурност. Друг социален фактор е
високата степен на безработица, характерна за населението на страната
(при наличие на безработица отпада възможността за необходимост от
допълнителна трудова заетост). Различията в културата и традициите
между европейците и другите нации неизбежно допринасят за създаване на
напрежение в социалното единство и до по-бавен процес свързан с
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интегрирането им в обществения живот. Съществено е да се отбележи, че
миграционният натиск е свързан и с потенциална заплаха от пребиваващи
и/или преминаващи лица на територията на страната свързани с
международни терористически или престъпни организации.
От всичко изложено до тук по темата бих си позволила да направя
следните препоръки и изводи, които са основен момент от разрешаването
на проблема свързан миграционната криза, а именно:

Необходимост от предприемане на спешни мерки от страна на
Европейския съюз за трайно решаване на първопричините за
миграционната криза, тъй като без активна позиция и намеса по отношение
на конфликта в Сирия, бежанската криза няма да премине.

Страните – членки към Европейския съюз и НАТО трябва да
вземат по-активно участие за осъществяване на цялостен политически
процес в Сирия, чрез пълното ангажиране на основните международни
партньори в това число САЩ и Русия, както и основните участници в
региона - Иран, Турция, Саудитска Арабия и други страни от Персийския
залив.

Наложителни са и спешни действия за по-ефективна защита на
външните граници на страните членки от Европейския съюз без този акт да
доведе до нарушаване на европейското право и конвенции, свързани с
правата на човека.

Изграждане на нова европейска политика спрямо бежанците,
която да се основава на ново Шенгенско споразумение, с цел постигане на
по-голям контрол свързан с миграционното движението, пр. (по-строг
визов режим за държавите с повишен миграционен интерес).

Намиране на общо, работещо решение за справяне с проблема
в дългосрочен план, а не само залагане на временни мерки.

Промяна в институционалната система или по конкретно
създаване на единна организация, която да осъществява взаимодействие и
координация между всички ведомства - Агенции и Министерства,
занимаващи се с дейности свързани с миграцията. Една такава организация
би била в полза за по-добър анализ и по-ясна картина при провеждането на
държавни политики в областта на миграцията.
Необходимо е час по-скоро да се реши проблема с миграционната
криза и намаляване на потока от чуждестранни граждани от трети
държави, поради причината, че миграцията в този й обем е световен
проблем, защото тя води до глобални последици и в същото време е
основна заплаха за дестабилизация на Балканите.
Един от важните приоритети при вземане на всякакви решения във
връзка с миграционната криза е да са на основание националните интереси
и зачитане правата на човека.
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